
 

 

 

7/5/2018 

 #2 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד יו"ר האגודהב 2/5/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 00:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , ערן בן שלום, שי שביט.)הגיעה באיחור( את גוריאל-יוסף ג'בר, כרם סעדי, לני ציפורי, ליי ועדות: ר"יו

 משקיפים:

  מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 יו"ר האגודה הנכנס –היוצא , עדי אהרוני  יו"ר האגודה -האגודה: אופיר נפתלי נהלת ה

 ביקורתיו"ר  -לירון ברורמן ועדת ביקורת: 

 יו"ר הועד המנהל -ועד מנהל תשע"ז: שמעון דיין 

  חסרים:

- 

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 יו"רי ועדות: .א

 23.5.18-תתכנס ב. הועדה ח"מ 5/7 -אקדמיה 

 הועדה תעסוק בסיכום השנה במדור לקראת שינויי כוח האדם. .1

באתר חברת הועדה נועה מילשטיין החלה בברור לגבי מערכת ה"זיגי" ושילובה  .2

 האגודה.

 ח"מ 6/7 -תרבות.  

 8.5.18ח"מ. הועדה תתכנס בתאריך  7/7 -מעורבות. 

 הועדה החליטה על שינוי שם של "מנהל/ת קש"ח" ל"מנהל מעורבות אוכלוסיות" .1

 פרויקט "עושים רחוב" וביצעה לימוד בנושא.הועדה דנה ב .2

כוח האדם  הועדה תדון בסיכום היעדים לשנת הפעילות וזאת לאור שנויי .3

 הצפויים במדור.

 הועדה תדון ותמליץ למליאה האם לצאת ל"קמפיין פרוייקט חברתי"  .4

 ח"מ.  7/7  -תפעול 

 הועדה דנה בסיכום שנה של משרדי הסיו"ר לקראת התחלפות בעלי התפקידים. .1

 ח"מ 4/7 -תקנון. 

הועדה התכנסה ודנה בחלוקת הערות הרשם בין חברי הועדה לצורך עבודה  .1

 עליהם.

 ח"מ. 5/7 -הסברה 

הועדה עסקה בסיכום שנה של פעילות המדור ע"פ תכנית העבודה לקראת חילופי  .1

 בעלי התפקידים במדור.



 

 

מזכ"ל המועצה הציגה בפני הועדה את פעילות הסברת המועצה אשר נעשתה  .2

 בשנה האחרונה.

הועדה הציבה לה כמטרה הסברה שוטפת של המועצה בלפחות שלושה ערוצים  .3

 שונים.

 ח"מ. 7/7 -םכספי 

 הגעה להסדר עם מס הכנסה.על  הטיחלהועדה ה .1

 הועדה המליצה למליאה להמשיך התקשרות עם רואה החשבון של האגודה. .2

 מזכ"ל: .ב

  מכהניםחברי מועצה  29ישנם 

  ,19:00, בשעה 9.5.18ישיבת המועצה הקרובה תתקיים ביום רביעי 

  חברי הועד המנהל  -ביקורתהחל הפרסום של מכרז יו"ר ועדת ביקורת וחברי ועדת

 התבקשו לעזור.

  תוצרים  –התקיימה שיחה עם מספר חברי מועצה בנוגע לשיפור וייעול מליאות המועצה

 משיחה זו יובאו בתקופה הקרובה אל המליאה.

 יו"ר אגודה: .ג

 האגודה הבהיר כי לפחות בשבועיים הקרובים ימשיכו לכהן בתפקידם חבר ההנהלה  יו"ר

 ילוף הרשמי תצא הודעה המסודרת.היוצאים. לפני הח

  ישנם מספר תפקידים להם מספר נמוך של הגשות מועמדות, יש לשים לכך לב ולהיערך

 בהתאם.

 לשנות למרות הצלחת הערב המליץ יו"ר האגודה  -התקיים ערב הוקרה למילואים

רב של בעיקר עקב חוסר הענות וקושי גדול למלא אותו )נעשו מספר מתכונת באופן מהותי 

 הורדות הרף של מספר ימי המילואים המקנים כרטיס לערב(.

  ן: מופע מונגש של גיא מזיג, יההתקיימו מספר גדול של פעילויות ובינ –חודש הנגישות

 הקרנת סרט בנושא, קיום דוכנים בקמפוס   והוקם חדר בריחה בנושא.

 להצלחתו.אירוע חיובי אשר יש צפייה  -שבוע הבא יתקיים שבוע ספורט 

  חברי הועד בקצב נמוך בהרבה מהצפימצב מכירת הכרטיסים לקראת יום הסטודנט .

 המנהל והמועצה התבקשו לעזור לקדם את האירוע.

 עמדההאגודה לומדת את הנושא וטרם גיבשה בו  -מחאתו של עמית סלומון. 

 יבלו אישור ניהול נחתם חוזה עם אסר"ן לשנת העבודה תשע"ח וזאת לאחר שאסר"ן ק

 תקין מרשם העמותות.

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 פער בהגדרת תקן אחראי שימור ידע .2

 הועד השלים הצבעה בנושא, להלן תוכנה:

פער בהגדרת תקן אחראי שימור הנושא: 

 ידע

צמצום תקן אחראי שימור -הועד המנהל מורה על אינוסח ההצעה: 

 ידע במהלך תקופות הבחינות

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

ההחלטה התקבלה לאור כך שבמעמד החתימה על החוזה לא חתם ממלא התקן על הנספח המורה על הערות: 

 )חודשים פברואר ויולי(. 75%קיצוץ התקן במהלך קופת הבחינות ל

 את גוריאל לא נכחה בהצבעה.-חברת הועד לי

 

 תהליך בניית תכניות העבודה והתקציב .3

לאחר בחירתה של יו"ר האגודה החדש ותחילת תקופת המכרזים תחל המועצה וועדות המועצה בהליך 

הגדרת מטרות העמותה לשנה הקרובה. יודגש כי התהליך נקרא בעבר תהליך הגדרת היעדים ושינוי שמו נבע 

העמותה  יצוין כי אין במטרות אלו להחליף את מטרותבהבהרה של התהליכים הארגוניים. כמו כן  מצורך

 הנמצאות בתקנון העמותה, יעודן של מטרות אלה היא למקד את עשיית האגודה בשנה הקרובה.

 

כבסיס לדיון אשר יקרה בישיבת הועד הבאה הוצג לו"ז העבודה המשולב של האגודה והמועצה עד לתחילת 

וכן דגשים לאופן כתיבתם של מטרות וההבדל בינן  )מצורף בנספח לסיכום זה( 1.10.18-שנת הכספים הבאה ב

 .לבין יעדים

 

 , אופיר נפתלי,כחלק מההצגה של התהליך, הציגו יו"ר הועד המנהל הקודם, שמעון דיין, ויו"ר האגודה היוצא

ת כחלק מהתהליך ברמות השונות. בדבריו בשנים האחרונומניסיונם  לתהליך דגשים לחברי הועד המנהל

הדגיש שמעון את החשיבות שכיו"רי ועדות חברי הועד יהיו בקשב ובקשר רציף עם הרמ"ד, ובמקביל לחבר 

את חברי הועדה לעשייה בכדי שירגישו כי הם משפעים על התהליך. כמו כן הדגיש כי יש חשיבות גבוהה כי 

עמידתם במטרות השונות אשר הוצבו להם בשנה שעברה. יו"ר הרמ"ד היוצא יציג בפני הועדות את מצב 

יו את הצורך בהצבת מטרות ריאליות האגודה היוצא הציג בדבריו את הנעשה מצד האגודה והדגיש בדבר

בראייה הרחבה של חלוקת המשאבים. בנוסף לכך הדגיש כי הועדות ייקחו בחשבון את המשך הפעילות 

בת המטרות וזאת מתוך הבנה כי הצבת מטרות אשר ידרשו את פעילות השוטפת של המדורים בעת תהליך הצ

 המדור יכולה לפגוע בפעילות השוטפת של המדור. 

 

ולאחר הגדרת מטרות העל של המדור את  #5כי לאור הלו"ז על הועדות לקבוע עד למליאה  לסיכום, הגדרתי

מטרות בתעדוף  2בי המדור ומתוכן מטרות למרכי 7-10מטרות על מדוריות,  3-2מטרות המדור אשר יכללו 

 גבוהה.

 

 

 

 



 

 

 חלוקה לועדות המועצה –דו"ח ביקורת נגישות  .4

 הועד קיבל את המלצתי לחלוקה הבאה של דיון בפרקי הדו"ח:

 כלל הפרקים של הדו"ח. –תפעול ועדת 

 .1+2פרקים  –תרבות ועדת 

 . 3+4פרקים  –אקדמיה ועדת 

 .2+3פרקים  –מעורבות ועדת 

 .2פרק  – הסברהועדת 

 

 #4הצגת סדר היום של מליאה  .5

בלובי בית  9.5.18רביעי אשר תתקיים ביום  4מזכ"ל המועצה הציגה את סדר היום של מליאה מספר 

 הסטודנט.

 סדר היום יהיה כדלקמן:

 עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי ועדות/יו"ר אגודה .א

 אישור רואה החשבון והיועץ המשפטי .ב

 דו"ח בחירות למועצה .ג

 רידה מהנהלת האגודה היוצאת והצגת ההנהלה החדשהפ .ד

 דיון ביציאה למכרז קמפיין חברתי )אופציונאלי( .ה

 שיבוץ לועדות .ו

יצוין כי יו"ר האגודה היוצא הביע התנגדות ליציאה למכרז וקרא לביטולו וזאת כיוון ונועד לחייב את האגודה 

אג'נדות שאינן בהכרך הולמות את ערכי ודעות לעסוק בנושא זה או אחר וכן מאפשר כניסת גופים בעלי 

 האגודה.

חבר הועד שי שביט הביע תרעומת כי הישיבה תהיה בלובי בית הסטודנט וזאת לאחר שהעלה בקשה כי תועבר 

 לאחד מאולמות הדיון המהודרים יותר.

 

 :דיון על מוטיבציה של חברי מועצה .6

 האגודה הנכנס ויו"ר ועדת ביקורת.בדיון  זה לא השתתפו יו"ר האגודה היוצא, יו"ר 

. מתוצאות הסקר עולה תמונה חברת הועד לני ציפורי הציגה את תוצאות סקר אשר ערכה לחברי מועצה בעבר

המראה מוטיבציה ירודה של חברי מועצה לכהן בה וכן. הועד עבר על הנתונים ומצא שתי בעיות עיקריות, 

עם התהליכים האירגוניים והיכולת להשפיע עליהם והשנייה  הראשונה נוגעת לחוסר היכרות של חברי מועצה

נוגעת לכך שחברי מועצה רבים אינם מורגשים כי הם מקבלים החזר לעבודתם במועצה. כהצעה לפתרון 

הבעיה הראשונה עלה הרעיון כי חברי הועד והמזכ"ל יערכו שיחות עם חברי המועצה השונים במטרה לעזור 

ביטוי. הושם דגש על כך כי לחברי המועצה השונים מוטיבציה שונה ואין לכפות להם להביא את חזונם לידי 

וזאת לאר עומס תקופת המכרזים. עליהם לעשות או לקדם דבר. בנוסף הוחלט כרגע שלא לקדם שיחות כאלו  

בכדי לפתור את הבעיה השנייה הוחלט כי לפני כל קבלת החלטה בנושא יבררו ראשי הועדות אילו אמצעים 

 דים בפניהם מתוך המדורים עליהם הם אמונים.עומ

 

 

 

 



 

 

  נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: .7

של  5ישיבה מס'  –בדיקה של אמצעים לקידום מוטיבציה של חברי המועצה במדורים השונים  .א

 הועד המנהל

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .8

 העל לאגודה בשנה הקרובה.הגדרת מטרות  .א

 המשך דיון במוטיבציה של חברי מועצה. .ב

 

 

 בברכה,

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל



 הערות שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

הנהלה  ערב
ערב הוקרה  

למשרתי  
 המילואים

 3#ועד מנהל 

6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 

 4#מליאה  חבר הנאמנים חבר הנאמנים חבר הנאמנים

13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 

תחילת חודש   ערב הנהלה
 הרמדאן

 -יעדים  סדנאת
הנהלה יחד עם  

הועד המנהל  
 )4#ועד מנהל (

20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 

ר "מכרז יו ישיבות ועדה ישיבות ועדה ישיבות ועדה ישיבות ועדה ישיבות ועדה שבועות
 ביקורת

27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 

יום הסטודנט   ישיבות ועדה ישיבות ועדה
 אירוע ערב

מסיבת בריכה 
 ראשונה

מסיבת בריכה 
 שנייה

2018מאי  06ראשון   יום  

13 

 מאי



 הערות שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
1.6 2.6 

 ישיבות ועדה

3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 

אפשרות   ישיבות ועדה ישיבות ועדה
 5#למליאה 

עובדי   ערב
 אגודה

אפשרות  
 5#למליאה 

10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 

אפשרות  
 5#למליאה 

אפשרות  
 5#למליאה 

מכרז חברי   עיד אל פיטר
 ועדת ביקורת

17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 

 -ערב גיבוש
 מועצה

דד ליין תחילת  
 עבודה לכולם

 'סוף סמסטר ב

24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 

תחילת תקופת  
 מבחנים

 'מועדי א

2018מאי  06ראשון   יום  

14 

 יוני



 הערות שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 

 'מועדי א עשרה בתמוז
8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 

 'מועדי א
15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 21.7 

 'מועדי ב
22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 

 תשעה באב
  תוכניותסגירת 

 ראשונית

סטאטוס  
תכניות עבודה  

 בוועדות  

סטאטוס  
תכניות עבודה  

 בוועדות  

תכניות   הצגת
 להנהלה

סטאטוס  
תכניות עבודה  

 בוועדות  

  הצגת תכניות
 להנהלה

סטאטוס  
תכניות עבודה  

 בוועדות  

 'מועדי ב

29.7 30.7 31.7 

סטאטוס  
תכניות עבודה  

 בוועדות  

הגשת תכניות  
 עבודה

התחלת בניית  
 ז אגודה"לו

 'מועדי ב

2018מאי  06ראשון   יום  

15 

 יולי



 הערות שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
1.8 2.8 3.8 4.8 

 'מועדי ב
5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 

 סמסטר קיץ
סגירת תכניות  

 עבודה

אישור תכניות  
 בועדותהעבודה 

 סדנת אגודה
אישור תכניות  

 בועדותהעבודה 

 סדנת אגודה
אישור תכניות  

 בועדותהעבודה 

סמינר  
 התאחדות

סמינר  
 התאחדות

12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 

אישור תכניות  
 בועדותהעבודה 

אישור תכניות  
 בועדותהעבודה 

אישור תכניות  
 בועדותהעבודה 

אישור תכניות  
 בועדותהעבודה 

 חופש

19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 

הצגת תכניות   חופש
ועד  -עבודה 
 #XXמנהל 

 אדחאעיד אל  אדחאעיד אל  אדחאעיד אל  אדחאעיד אל 

26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 

 'אוני הדממה
פרסום תקציב 

 למועצה

 'אוני הדממה 'אוני הדממה 'אוני הדממה 'אוני הדממה 'אוני הדממה
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 הערות שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
1.9 

2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 

אופציה 
 #XX מליאה

אופציה 
 #XX מליאה

אופציה 
 #XX מליאה

אופציה 
 #XX מליאה

אופציה 
 #XX מליאה

אישור   מליאת
 תקציב

9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 

 חופש צום גדליה ראש השנה' ב ראש השנה' א חצי חופש

16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 

 חופש יום כיפור

23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 

 מ סוכות"חוה מ סוכות"חוה מ סוכות"חוה מ סוכות"חוה מ סוכות"חוה סוכות חצי חופש

30.9 1.10 

 שמחת תקציב הושענא רבה
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 ספטמבר


